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‘EenCatalaanisgeenSpanjaard’
Spanjewerddeafgelopenwekenoverrompelddoordeplotselingevaart vandeCatalaanse
afscheidingsbeweging. ‘Paspoortcontroleskomeneraan’, zegtdeburgemeestervanhet stadjeVic.

Van onze correspondent
Steven Adolf

vic Demuren enbalkons inhetmid-
deleeuwse stadje Vic hangen vol met
vlaggen vandeCatalaanse republiek:
eenwitte ster opeenblauwedriehoek
tegen een roodgeel gestreept veld. ‘Ja
hetlijktopdeCubaansevlag.Endiezijn
ookvanSpanjeweggelopen’, verklaart
eenmanvanaf zijnbalkon.Andersdan
gebruikelijk besloot hij na afloop van
de nationale Catalaanse feestdag van
11 september zijn Catalaanse vlag ge-
woontelatenhangen.Metreden:dege-
meenteraadvanVic(41.000inwoners)
riep de stad vorige week uit tot ‘Cata-
laans grondgebied, vrij en soeverein’.
Erwordthieralvasteenbegingemaakt
metdeoprichting van ‘Catalonië, een
nieuwestaat inEuropa’.

Grenswachtenenpaspoortcontroles
ontbreken. ‘Maar die komener straks
wel’, zegt burgemeester en regionaal
parlementslid Josep Vila d’Abadal i
Serra(58)inzijnwerkkamerinhet14de-
eeuwse stadhuis van Vic. Het grapje
komternetietstevastberadenuit. ‘Wij
vragen het Catalaanse parlement om
wetgevingende inrichtingvaneenei-
gen staat’, verklaart deburgemeester,
die lid is vandegematigdenationalis-
tische partij CiU die ook de regio be-
stuurt. ‘Hetissymbolisch,maarmoreel
gesprokenplaatsenwij onsnubuiten
deSpaanseGrondwet.WijzijnaltijdCa-
talanengeweest,uitsluitendCatalaans
engeenSpanjaarden.Het isbelangrijk
datdateindelijkeensbegrepenwordt.’

Massale betoging

Heel Spanjewerdde afgelopenweken
overrompelddoordeplotselingevaart
van de Catalaanse afscheidingsbewe-
ging.Dezogenaamde‘Diada’,denatio-
naleCatalaanse feestdagop 11 septem-
ber,veranderdeditjaaronverwachtvan
een ietwatmarginaal onderonsje tus-
sen radicalenationalisten in eenmas-
salebetogingvoorafscheiding.Aange-
vuurddoordeeconomischecrisisende

wurgende bezuinigingen die vanuit
Madrid aan de Catalaanse regio wor-
den opgelegd, trokken in Barcelona
honderdduizendendestraatop.
DegematigdeCatalaansenationalis-

tische regiopresident Artur Mas
schaardezichachterdeeisenvandebe-
toging. VorigweekbezochthijMadrid
omvandeSpaansepremierRajoyteho-

rendatzijnplanvoormeergreepopde
Catalaanse publieke financiën in de
prullenbakwasgegooid. Terug inBar-
celonawerdMasalseenheldbinnenge-
haald.Gisteravondkondigdede regio-
president voor eind november ver-
vroegdeverkiezingenaf. Allemogelijk-
hedenwordenopengehoudenvoorde
toekomstvanCatalonië .

De reacties in Spanje bewegen zich
tussenwoedeenschrik.DeSpaansere-
gering liet de afgelopendagenbij her-
haling weten dat er geen sprake zou
kunnen zijn van een afscheiding, laat
staaneenvolksraadpleginghierover. In
de conservatieve Spaanse pers doken
commentaren op waarin erop werd
aangedrongen om vanuit Madrid de
Catalaanse regering af te zetten. Een
vereniging van gepensioneerde
Spaansemilitairendreigderegiopresi-
dentMaswegens‘hoogverraad’voorde
krijgsraad te slepen.Heel Spanje staat
op scherp: andere regio’s als Basken-
landenGalicië kunnenvolgen. Spanje
dreigtuitelkaartevallen,zoisdevrees.

Radicalisering

‘Dit kan eindigen in een collectief
trauma’, oordeelt deCatalaanse com-
mentator en journalist van El PaísXa-
vierVidal-Folch.Hetgevaarbestaatdat
er tussenMadridenBarcelonaeenver-
betenstrijdontstaat, inclusief politieke
radicaliseringaanbeidezijdenenboy-
cotactiesvanCatalaanseproducten.

HetgematigdCatalanismekenteen
lange traditie geworteld in de Cata-
laanse burgerij, zo legt hij uit. Die
voelde zichalsde economischemotor
vanSpanjealtijdgesterkt inzijn cultu-
rele ennationale eigenheid,maar zag
het eerder als een taak om desnoods
met enige tegenzin meer invloed in
Spanjetedoengelden.Flirtenmetdeaf-
scheidingiseentotaalnieuwe,radicale
koers. ‘Ikweet niet of zijn stap onom-

keerbaar is,wantMasneemtnooithet
woordonafhankelijkheid indemond.
Maar zijn partij is wel duidelijk bezig
omeenandereweg inteslaan.’

Burgemeester Vila uit Vic windt er
geen doekjes om: het gaat vooral om
geld. ‘Decrisis isdelontinhetkruitvat.
Wijhebbenin32 jaar299miljardmeer
aanbelastingenbetaalddanweervoor
terughebbengekregen.Wewordenfis-
caal geplunderd’, aldusVila. Catalonië
heeft nu slechter onderwijs en slech-
tere gezondheidszorg dan andere re-
gio’s, zoals Andalusië, zegt de burge-
meester. ‘En die ontvangen ons geld.
Spanje isonzeondergang.’

Bij de berekening, die neerkomtop
eennettobijdragevanachtprocentvan
hetCatalaansenationaalproduct,wor-
denvaagtekensgezet.Eldersisalopge-
merkt dat hetwijzen naar de rest een
klassieke truc is om de aandacht van
heteigenfalenaf teleiden.Onzinvindt

Vila. Tekorten zijn de schuld van eer-
dere regioregeringendiedoorde soci-
alistenwerdengeleid. En eenmaal be-
vrijd vanhet financiële juk vanSpanje
kandeeconomischemotorvanCatalo-
niëpasgoedopgangkomen. ‘Wekun-
nenhierhetNederlandvandeMéditer-
ranéeworden.Dat zeggenveel econo-
mentenminste’,aldusdeburgmeester.

De afscheidingsbeweging propa-
geert nadrukkelijk eenCatalonië bin-
nendeEuropeseUnie.Maardieliefdeis
nietwederzijds.HoewelBrusselzichde
afgelopenweekafzijdighield,werdwel
duidelijk gemaakt dat het niet zit te
wachtenopeenCatalaansestaat.

‘Alsdatzoisdanwordenweeensoort
Zwitserland.Maar ikdenkniet dat Eu-
ropaeenrijke staatalsCataloniëzal af-
wijzen. Enwaarommogenwij niet op
democratischemanier ons eigen land
vormen?Nederlandheeftdattochook
ooitgedaan?’

Feestende inwoners van Sant Pere de Torell dat zich onafhankelijk van Spanje heeft verklaard, 3 september. Foto Jordi Borràs Abelló / Demotix

Reportage Een nieuwe Europese staat

De Catalaanse regio gaat 25 no-
vember vervroegd naar de stem-
bus in verkiezingen die in het te-
ken staan van het oprichten van
een eigen staat. De verkiezingen
werden gisteravond onder grote
belangstelling afgekondigd door
de nationalistische regiopresident
Artur Mas.
In een volgepakt regioparlement
in het centrum van Barcelona ver-
klaarde Mas dat de verkiezingen
nodig waren vanwege de‘uitzon-
derlijke’omstandigheden: de mas-
sademonstratie voor afscheiding
die twee weken geleden meer dan
een miljoen mensen op de been
bracht en het afwijzen door de
centrale regering in Madrid van

een eigen financieringsstelsel van
de Catalaanse overheidsfinanciën.
In zijn anderhalf uur durende toe-
spraak ging Mas uitgebreid in op
de economische successen van
Catalonië en de aanhoudende ver-
nedering die de regio zou onder-
gaan in zijn streven naar een gro-
tere autonomie. De regiopresident
vermeed in zijn toespraak expliciet
te spreken van een onafhankelijke
Catalaanse staat, maar bepleitte
het recht op zelfbeschikking van
de Catalaanse kiezers.
Gisteravond demonstreerden in
Madrid tienduizenden mensen te-
gen het bezuinigingsbeleid van de
Spaanse regering. Daarbij kwam
het tot botsingen met de politie.

Catalonië mag in november naar de stembus

Advertentie

WAARSCHUWING
Plofkip bij Jumbo

Deze week had supermarkt Jumbo kippenbouten in de

aanbieding. Dit product was te herkennen aan de extra lage

prijs en de aanduiding ‘weektopper’.

Het gaat hier om plofkip, een dier dat

tijdens zijn leven ernstig heeft geleden.

Ons advies: kies voortaan voor een dier-

vriendelijker alternatief. Bij voorkeur in een

andere supermarkt. Let hierbij op één van de

keurmerken zoals hiernaast afgebeeld.

Meer informatie op
www.wakkerdier.nl.


